
دستور العول هرتوط ته سيستن لوله كطي آب آتص نطاني ساختواى ها -1

ػبخشٕبٖ ٞبي ثٝ اسسفبّ ػٝ ًجمٝ سٚي ديّٛر اػشاي ػيؼشٓ آة آسؾ ٘ـب٘ي ثب ِِٛٝ ثٝ لٌش  -1-1

. ايٙچ ٚ ٘لت ػٔجٝ آسؾ ٘ـب٘ي ثٝ كٛسر يه ًجمٝ دس ٔيبٖ ؿشّٚ اص ٕٞىف ٔي ثبؿذ 5/1

ًجمٝ سٚي   3ػب خشٕبٖ ٞب ثب اسسفبّ ثيؾ اص -2-1

ايٙچ ٚ ٞٛصسيُ ثب ِِٛٝ  1ٚاِٛ ٚوٛدّيًٙ ( 1-2)ٚ ( 1-1)ٔشّٔمبر ػجٝ آسؾ ٘ـب٘ي ثشاي ثٙذٞبي  -3-1

. الػشيىي فـبس لٛي ٚ ػش٘بصَ ؿيش داس ػٝ حبِشٝ ٔي ثبؿذ

ػيؼشٓ ِِٛٝ وـي آة آسؾ ٘ـب٘ي ػبِٗ ٞبي اػشٕبٓبر ، ا٘جبسٞب ، ٚاحذ ٞبي سؼبسي ٚ كٙٔشي  -4-1

ػٙت دس ٚ خبسع اص ػبخز ثب ٔشّٔمبر  Fاٖ آسؾ ٘ـب٘ي ا٘ؼبْ ؿٛد ٘لت ػٔجٝ صيش ِ٘ش وبسؿٙبع

ِِٛٝ ٘ٛاسي ٚ داخُ ػبِٗ ٞب ثب ٔشّٔمبر ِِٛٝ الػشيىي فـبس لٛي ٚ ٞٛصسيُ كٛسر ٌيشد حذاوظش 

ثب ٔشّٔمبر ِِٛٝ ٘ٛاسي، داخُ ػبِٗ ثش حؼت ٘ـش  F٘لت ػٔجٝ . ) اص يىذيٍش ػي ٔشش Fفبكّٝ ػٔجٝ 

( ٘ي وبسؿٙبػي آسؾ ٘ـب

( وذ سٚي فٛ٘ذاػيٖٛ) أشذاد ِِٛٝ اكّي آة ٘ـب٘ي اص دـز ثبْ سب دبئيٗ سشيٗ اسسفبّ ػبخشٕبٖ -5-1

ٚ اسلبَ آٖ ثٝ آة ؿٟش ٚ ٔٙجْ رخيشٜ ٞٛائي آة آسؾ ٘ـب٘ي ٔؼشمش دس دـز ثبْ هشٚسي اػز 

ا دليمٝ ر 10ػبيض ِِٛٝ اكّي ٚ ُشفيز ٔٙجْ ِ٘ش وبسؿٙبع آسؾ ٘ـب٘ي ٚ دثي خشٚػي ثشاي ٔذر 

صٔبٖ سػيذٖ ٘يشٚي ّٕٓيبسي آسؾ ٘ـب٘ي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد ٚ دس ِ٘ش ٌشفشٗ دٕخ ثب سِٝ 

. اسٕؼفش فـبس ثشاي ٞش يه اص ػش ٘بصَ ٞب 3اسٛٔبسيه ػٟز سبٔيٗ حذالُ 

ا٘جبسٞب، ٚاحذٞبي كٙٔشي، سِٛيذي هشٚسي اػز ٔؼٟض ثٝ اػشخش آة ثب ُشفيز ٔشٙبػت ثب -6-1

سِٝ اسٛٔبسيه ثبؿٙذ ٚ دس ِ٘ش ٌشفشٗ ط٘شاسٛس ثشق اهٌشاسي ػٟز ٔحُ ٚ چبٜ ٚ ػيؼشٓ دٕذبط ثب 

( صيش ِ٘ش وبسؿٙبع آسؾ ٘ـب٘ي )ٔٛالْ هشٚسي ٚ لٌْ ثشق 

ثشاي ٔؼشْٕ ٞبي ٔؼىٛ٘ي، سؼبسي، كٙٔشي ( ؿيش ايؼشبدٜ آسؾ ٘ـب٘ي )ٞيذسا٘ز آسؾ ٘ـب٘ي  -7-1

. ٚ اداسي صيش ِ٘ش وبسؿٙبع آسؾ ٘ـب٘ي ٔـخق ٔي ٌشدد

صيش ِ٘ش وبسؿٙبػبٖ آسؾ ٘ـب٘ي ( ػيؼشٓ اػذشيٙىّش) ؿبٖ اسٛٔبسيه ئ دػشي ػيؼشٓ آة اف-8-1

. ٔـخق ٔي ٌشدد

ػيؼشٓ ِِٛٝ وـي آة آسؾ ٘ـب٘ي ثلٛسر خـه صيش ِ٘ش وبسؿٙبػبٖ آسؾ ٘ـب٘ي ٔـخق  -9-1

. ٔي ٌشدد



دستور العول هرتوط ته استخر و هحوطه استخر -2

. ػشمش ٌشد٘ذٔٛسٛسخب٘ٝ ٚ ٔـُٔ ٞب خبسع اص ٔحًٛٝ اػشخش ْ -1-2

ِٚز ٚ اص اسسفبّ  220ِٚز ٚ ٓذْ ثٟشٜ ثشداسي اص  12ٔشش ثلٛسر  2/2ػيؼشٓ ثشق سب اسسفبّ -2-2

. ٔؼشمُ ثبؿذ FIِٚز اص ّ٘ٛ حفبُز ؿذٜ ٚ ٔؼٟض ثٝ وّيذ  220ٔشش دس كٛسر اػشفبدٜ اص  2/2ثبالي 

اسٛٔبسيه  ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسطس ٚ سِٝ 12دس ِ٘ش ٌشفشٗ سٚؿٙبئي اهٌشاسي  -3-2

ػذاػبصي ٔحًٛٝ اػشخش ثٛػيّٝ دس لفُ داس ػٛئيچي اص ديٍش لؼٕز ٞبي ػبخشٕبٖ هشٚسي  -4-2

. ٔي ثبؿذ

ٔشش ٓذْ ثٟشٜ ثشداسي اص ثشق  3سب فبكّٝ حذالُ ثٝ ( دايٛ )دس ثبال ٚ اًشاف ػىٛي ؿيشػٝ  -5-2

. ِٚز ثٟشٜ ثشداسي ؿٛد 12ِٚز ٚ اص ِٚشبط حذاوظش  220

. ٔـشف ثٝ اػشخش ٚ سخشىٗ اص ّ٘ٛ ػىٛسيز ا٘شخبة ٌشددوّيٝ ؿيـٝ ٞبي  -6-2

. وف ػبصي ٔحًٛٝ اػشخش ِغض٘ذٜ ٘جبؿذ -7-2

. ػيؼشٓ ٌشٔبيـي ثلٛسر حشاسر ٔشوضي سغزيٝ ٌشدد -8-2



دستورالعول هرتوط ته خاهوش كننذه دستي و چرخ دار آتص نطاني -3

ِٛ اكّي ثشق هشٚسي اػز  ٔؼبٚس سبة(  CO2)ويّٛيي دي اوؼيذ وشثٗ  6٘لت خبٔٛؽ وٙٙذٜ -1-3

٘لت خبٔٛؽ وٙٙذٜ دٛدس ٚ ٌبص دسػٝ داس ػٙت دس ٔٛسٛسخب٘ٝ ٚ ا٘جبسي ٞب ٚ داخُ ٞش ٚاحذ  -2-3

. سؼبسي هشٚسي اػز 

. ػيؼشٓ اًفبء حشيك اسٛٔبسيه صيش ِ٘ش وبسؿٙبػبٖ آسؾ ٘ـب٘ي ٔـخق ٌشدد -3-3

اٖ آسؾ ٘ـب٘ي دس ٔشحّٝ سٔذاد ٚ ّ٘ٛ خبٔٛؽ وٙٙذٜ ٞبي دػشي ٚ چشخ داس سٛػي وبسؿٙبع -4-3

. دبيب٘ي وبس ٔـخق ٌشدد



دستورالعول هرتوط ته هوتورخانه تاسيسات -4

دس ِ٘ش ٌشفشٗ دس فّضي ٚ آػشب٘ٝ صيش دس ثشاي ٔٛسٛسخب٘ٝ  -1-4

دس ِ٘ش ٌشفشٗ سٟٛيٝ ثٝ سٙبػت حؼٓ ٔٛسٛسخب٘ٝ  -2-4

وّيٝ ديً ٞبي سحز فـبس داساي ػٛدبح إًيٙبٖ ثبؿٙذ -3-4

. ي ثشق ثلٛسر سٛوبس يب اص داخُ ِِٛٝ ٔخلٛف ٓجٛس ٕ٘بيٙذػيٓ وـي ٞب -4-4

. سٚؿٙبئي ٞب اص ّ٘ٛ ٔخلٛف حفبٍ داس ثبؿٙذ -5-4

. ٔٛسٛسخب٘ٝ سبػيؼبر ثٝ سؼٟيضار ايٕٙي ٚ آسؾ ٘ـب٘ي صيش ِ٘ش وبسؿٙبع ٔؼٟض ٌشد٘ذ-6-4

ٔؼٟض ثٝ وف ؿٛي ثبؿذ -7-4

. فوبي ٔٛسٛسخب٘ٝ ثلٛسر فوبي دشر ِٔٙٛس ؿٛد 1-3حذالُ  -8-4

ضواتط هرتوط ته هوتورخانه تاسيسات  -9-4

ًشاحي ٔٛسٛسخب٘ٝ سبػيؼبر خبسع اص صيشثٙب ٚ دس كٛسر ٓذْ أىبٖ ، ٔؼبٚس يه ػجٟٝ ثٝ  -1-9-4

. فوبي آصاد ثب دٙؼشٜ ثٝ فوبي آصاد دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد

د ٚ ٔٛسٛسخب٘ٝ سبػيؼبر دس ػٛاس چبٜ آػب٘ؼٛس، دػشٍبٜ دّٝ ٚ ػبِٗ اػشٕبٓبر لشاس ٍ٘يش -2-9-4

. دس كٛسر ٓذْ أىبٖ ، ديٛاس ٔـششن ثيٗ آٟ٘ب ٔمبْٚ حشيك ثبؿذ

. داوز ٔؼشمُ ثشاي ِِٛٝ ٞبي سبػيؼبر وبثّٟبي ثشق ٚ دٚدوـٟب دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد -3-9-4



دستورالعول ايوني در هورد ، لوله هاي دودكص ساختواى  -5

اْ دس ِ٘ش ٌشفشٗ ِِٛٝ دٚدوؾ ٔؼضا ػٟز ٞش ٔٙجْ حشاسسي سب دـز ة-1-5

ثش سٚي ِِٛٝ ٞبي دٚدوؾ دس دـز ثبْ ( H)٘لت والٞه -2-5

ػبيض ِِٛٝ ٞبي دٚدوؾ ثشاي ٞش ٔٙجْ حشاسسي ثٝ ؿشح ريُ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد  -3-5

ػب٘شي ٔشش  10لٌش داخّي ِِٛٝ دٚدوؾ : ثخبسي ٌبصي ِٕٔٔٛي ، ٞٛد آؿذضخب٘ٝ  -4-5

سش ػب٘شي ْ 15ؿٛٔيٙٝ، دىيغ، آثٍشٔىٗ ، داخّي ِِٛٝ دٚدوؾ -5-5

ٔششثٙب ٔحُ ثبيذ ثٝ ػيؼشٓ حشاسر ٔشوضي ٔؼٟض ثبؿذ 60صيش : سٛػٝ

ػٟز ديٍش ٔٙبثْ حشاسسي ثب ِ٘ش ٟٔٙذع سبػيؼبر ِِٛٝ يب وب٘بَ ثب ػبيض ٔشٙبػت دس ِ٘ش ٌشفشٝ  -6-5

. ؿٛد

. ٞش ثخبسي ٚ يب ػبيش ٚػبيُ ٌبص ػٛص ثبيذ ثٝ يه دٚدوؾ ٔؼضا ٔؼٟض ٌشدد-7-5

ٔشش اص ػٌح دـز ثبْ ثبالسش ثٛدٜ ٚ اص ديٛاسٜ ٞبي  1ػشي حذالُ ا٘شٟبي وّيٝ دٚدوؾ ٞب ثبي -8-5

ٔشش فبكّٝ داؿشٝ ثبؿذ  1ػب٘جي ٘يض حذالُ 

. ّ ثشاي خشٚع ِِٛٝ ٞبي دٚدوؾ اػشفبدٜ وشداثٝ ٞيچ ٓٙٛاٖ ٕ٘يشٛاٖ اص دسص اسمي-9-5



( تصورت رفت و ترگطت )صة پله فراردستورالعول ايوني در خصوظ ى-6

وٝ دسة آٟ٘ب دس ٔٔشم لفُ ... ِٝ فشاس اص داخُ اسبق خٛاثٟب، ا٘جبسيٟب ٚ ٔؼيش دػششػي ثٝ ح-1-6

. ؿذٖ ثبؿذ ٘جبيؼشي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد

دسة دّٝ فشاس ثبيؼشي ثٌشف دّٝ فشاس ثبص ٌشدد -2-6

حذالُ يه هّْ دّٝ فشاس ثٝ ٞٛاي آصاد ٔشسجي ثبؿذ -3-6

ٜ ثبص ٍ٘شدد ثٝ ًشف دّٝ فشاس ٚ سب فبكّٝ يه ٔششي فشاس ٞيچٍٛ٘ٝ دٙؼش-4-6

. دس ٔؼيش خشٚع ، ٓالئٓ خشٚػي اهٌشاسي ٘لت ٌشدد-5-6

. دّٝ فشاس ثبيؼشي اص دـز ثبْ سب ًجمٝ ٕٞىف ادأٝ يبثذ-6-6

ػب٘شي ٔشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ  28حذالُ ( وف دّٝ)ػب٘شي ٔشش ٚ دبخٛس  18اسسفبّ ٞش دّٝ حذاوظش  -7-6

. ؿٛد 

. يذ دس ٞيچ لؼٕز اص ًَٛ ٔؼيش وبٞؾ يبثذٓشم دّٝ ٞب ٚ دبٌشدٞب ٚ ٔؼيش ساٜ خشٚع ٘جب -8-6

دستور العول هرتوط ته دستگاه پله اضطراري  -9-6

ديٛاسٞبي ٔؼيش دػششػي اهٌشاسي ٚ دػشٍبٜ دّٝ اهٌشاسي خٛد ايؼشب ثذٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ  -1-9-6

ٚ ثٝ دس دٚد ثٙذ خٛد ثؼشٝ ؿٛ ٔؼٟض ٌشدد ٚ ( ثؼض دٙؼشٜ ٞبي ٔـشف ثٝ فوبي آصاد ) ٔٙفز ثبؿذ 

َ ًّك داس ٕٞشاٜ ثب فٗ ٔٙبػت دس ػمف دػشٍبٜ دّىبٖ ٚ ػب٘ذٙبٜ دػشٍبٜ دّىبٖ ٔـشف ثٝ ٘لت وٛح

ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسط  12ٔشش اػشاء ٚ ٘لت سٚؿٙبئي اهٌشاسي  5/1٘ٛسٌيش ثٝ اسسفبّ حذالُ 

. ٚ سِٝ اسٛٔبسيه

 8/1اوظش ٘لت ٓالئٓ سإٞٙب ػٟز ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ؿٕبسٜ ًجمٝ ٔؼيش خشٚع دس اسسفبّ حذ -2-9-6

: ٔشش اص وف سٕبْ ؿذٜ ثب ٔـخلبر ريُ 

ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسطس ٚ سِٝ اسٛٔبسيه يب ؿجشً٘ ٔشٙبػت ثب  12ثلٛسر ٘ٛسداس ثب سٚؿٙبئي 

. ٔؼيش خشٚع



دستورالعول هرتوط ته جانپناه ، داكت و نورگير و تازضوها -7

ْ ؿذٜ اًشاف دـز ثبْ ، سشاع، ثبِىٗ ، ػب٘شيٕشش اص وف سٕب 80احذاص ػب٘ذٙبٜ ثب اسسفبّ حذالُ -1-7

ًجمٝ ثٝ ثبال  6دػشٍبٜ دّٝ ، اًشاف داوز ٞبي ٚالْ دس دـز ثبْ ، دشسٍبٜ ٞب ٚ دـز ثبْ ػبخشٕبٖ ٞبي 

. ٔٛصايه فشؽ ؿٛد ٚ اص آػفبِز ٚ ايضٌٚبْ اػشفبدٜ ٘ـٛد

اػشفبدٜ اص اػشفبدٜ اص ؿيـٝ يب اؿيبء ثش٘ذٜ ػٟز حفبٍ ػب٘ذٙبٜ ٔؼبص ٕ٘ي ثبؿذ ٚ دس كٛسر -2-7

. ػب٘شيٕشش اص يىذيٍش ثبؿذ 10٘شدٜ حفبٍ ٞب ثلٛسر ٕٓٛدي ٚ ثب فبكّٝ حذاوظش 

اػشفبدٜ اص وٛدُ ًّك داس ثٝ ػبي ؿيـٝ دس لؼٕز ٘ٛسٌيش ثبالي خشدـشٝ -3-7

دس كٛسسيىٝ ػٟز ٘ٛسٌيش ػمف خشدـشٝ اص ؿيـٝ اػشفبدٜ ٌشديذٜ ثبيؼشي صيش ٘ٛسٌيش اص -4-7

. ٌشددلؼٕز داخُ سٛسي ٔٙبػت ٘لت 

. ديٛاسٞبي ػب٘جي داوز ٞب ٔمبْٚ حشيك ٚ ثذٖٚ دسص اػشا ٌشدد -5-7

اص خي اِشاع ساللي دٚ ديٛاس ػب٘جي ثب فبكّٝ حذالُ يه ٔشش، فبكّٝ : دٙؼشٜ دأز ٞبي ٘ٛسٌيش -6-7

ٔشش اص وف سٕبْ ؿذٜ ، ؿيـٝ ٞب  5/1دٚ دٙؼشٜ ٔؼبٚس حذالُ يه ٔشش، صيش دٙؼشٜ ٞب ثب اسسفبّ حذالُ 

ٔيّيٕششي ، دٙؼشٜ آؿذضخب٘ٝ طبثز ، حذالُ ٔؼبحز  6ٚ ؿيـٝ داخّي اص ّ٘ٛ ػىٛسيز دٚػذاسٜ 

ٔششٔشثْ  7ٔشش ٔشثْ ٚ ثشاي ػبخشٕبٖ ٞبي چٙذ ٚاحذي  4٘ٛسٌيشي ثشاي ػبخشٕبٖ ٞبي سه ٚاحذي 

: ثب دس ِ٘ش ٌشفشٗ فشَٔٛ 

S=N*0.3 R*0.2K 

S  ; ، ٔؼبحزN  ; سٔذاد ًجمبرR  ; ، ٝ٘دٙؼشٜ غيش اص آؿذضخبK ;   ٝ٘سٔذاد دٙؼشٜ آؿذضخب

دس كٛسر اػشفبدٜ اص ؿيـٝ ػٟز سفْ ٔـشفيز ، ؿيـٝ ٞب ثلٛسر فيىغ ثبؿذ دس لبِت  -7-7

فّضي ثب دٚسثٙذي وبُٔ ٚ ٘ٛاس دٚس ؿيـٝ ٘لت ؿٛ٘ذ ٚ دس كٛسر اػشفبدٜ اص ؿيـٝ ػىٛسيز 

. ثٌٛس اكِٛي ٚ ثب اػشحىبْ الصْ دس ٔحُ خٛد ٔؼشمش ٌشدد

. دس لؼٕز وشيجٝ ثبالي دسة اكّي ٚسٚدي ثٝ ٚاحذٞب ٓذْ اػشفبدٜ اص ؿيـٝ -7-8



دستورالعول هرتوط ته آسانسور -8

سٓبيز وّيٝ اكَٛ اػشب٘ذاسد ٔشثٛى ثٝ آػب٘ؼٛس -1-9

ٓذْ ٓجٛس ٞشٌٛ٘ٝ ِِٛٝ ٞبي سبػيؼبر آة ػشد ، ٌشْ ، دٚدوؾ ٞب، ِِٛٝ ٞبي ٌبص ٚ وبثُ ٞبي  -2-9

( ثؼض سؼٟيضار آػب٘ؼٛس) ثشق اص داخُ چبٜ آػب٘ؼٛس

٘لت لفُ ػٛيچي سٚي دسيچٝ صيش وف ٔٛسٛسخب٘ٝ ٚ دس اسبق ٔٛسٛسخب٘ٝ آػب٘ؼٛس -3-9

ػب٘شيٕشش سٚي دٙؼشٜ ٚ سٚصا٘ٝ ٞبي اسبق  2*2٘لت ٔـجه فّضي ثب خب٘ٝ ٞبٚي ثٝ اثٔبد  -4-9

ٔٛسٛسخب٘ٝ آػب٘ؼٛس 

،  وبثيٗ آػب٘ؼٛس ثٝ دس، آيفٖٛ طبثز سٚي ثذ٘ٝ ثذٖٚ ٌٛؿي ، ٔشحشن ، صً٘ خٌش ، سٟٛيٝ -5-9

. ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسطس سِٝ اسٛٔبسيه ٔؼٟض ٌشدد 12سٚؿٙبيي 

اص لجيُ ٌبٚس٘ش، دبساؿٛر ، ٔيىشٚػٛئيچ ٞبي ) دس ِ٘ش ٌشفشٗ سؼٟيضار وبُٔ ايٕٙي آػب٘ؼٛس -6-9

( وٙششَ وٙٙذٜ 

ديٛاسٞبي ػب٘جي چبٜ آػب٘ؼٛس خٛد ايؼشب ٚ ٔمبْٚ حشيك ثذٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ سٚص٘ٝ اػشا ٌشدد -7-9

ِ٘ش ٌشفشٗ چبٜ اسر ٚ اسلبَ اػىّز فّضي چبٜ ، وبثيٗ ، لبة ٚص٘ٝ ، سؼٟيضار ٔٛسٛسخب٘ٝ ٚ  دس-8-9

. اٞٓ 5وّيٝ لؼٕز ٞب ثٝ ػيؼشٓ اسسيًٙ ثب ٔمبٚٔز حذاوظش 

. اخز سبييذ اص ؿشوز ثبصسػي ٚ ويفيز ٚ اػشب٘ذاسد ايشاٖ-9-9

: ٘لت سبثّٛ ٞـذاس دٞٙذٜ داخُ وبثيٗ ثب ٔـخلبر ريُ  -9-10

 -سبثّٛ ٖصٔيٙٝ آثي سً٘ ٚ ٘ٛاس ؿجشً٘ ػجض ثٝ ٓشم يه ػب٘ز دس ديشأٛ -ػب٘ز 20*30اثٔبد 

. ٘ٛؿشٝ ٔشٗ ثٝ سً٘ ػفيذ

. دس صٔبٖ حشيك ثٝ ٞيچ ٓٙٛاٖ اص آػب٘ؼٛس اػشفبدٜ ٍ٘شدد: ٔشٗ سبثّٛ 



ضواتط هرتوط ته آسانسور -10

سٛػي دسثٟبي هذ  آػب٘ؼٛس خبسع اص ٔشوض دػشٍبٜ دّٝ ًشاحي ٌشدد ِزا ساٞشٚ ًجمبر ثبيذ -1-10

ٌؼششؽ حشيك ٔحفٍٛ ٌشد سب اص ٘فٍٛ دٚد ٚ آسؾ ثٝ چبٜ آػب٘ؼٛس ثٝ ٓٙٛاٖ دٚدوؾ ػٌّٛيشي 

. ؿٛد 

چبٜ آػب٘ؼٛس سب سٚي فٛ٘ذاػيٖٛ ػبخشٕبٖ أشذاد يبثذ ٚ ثٝ يب دس كٛسر لشاس داؿشٗ فوبي -2-10

دٙغ ٞضاس ٘يٛسٗ ثش  آصاد صيش چبٞه آػب٘ؼٛس، يه ػشٖٛ صيش هشثٝ ٌيشٞبي چبٞه ثب سبٔيٗ ايؼشبئي

. ٔششٔشثْ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد

. ػب٘شيٕشش ثبؿذ  150*150اثٔبد ٔفيذ چبٜ آػب٘ؼٛس حذالُ  -3-10

دس چبٜ آػب٘ؼٛس داخُ ٔٛسٛس خب٘ٝ سبػيؼبر لشاس ٍ٘يشد   -4-10

 60*80دس ِ٘ش ٌشفشٗ اًبق ٔؼشمُ ثشاي ٔٛسٛسخب٘ٝ آػب٘ؼٛس، دسيچٝ ثٝ اثٔبد حذالُ  -5-10

. وف ٔٛسٛس خب٘ٝ سٚي ديٛاس ػب٘جي ثب ثبصؿٛ ثٝ ثيشٖٚ ػب٘شيٕشش صيش

ثٝ چبٜ آػب٘ؼٛس ثؼض دس ٚسٚدي ثٝ چبٜ ٚ دسيچٝ ٔٛسد ثٙذ ( سٚص٘ٝ ، دسيچٝ )ٞشٌٛ٘ٝ ثبصؿٛ  -6-10

. غيش ٔؼبص اػز 5-4

 blak out٘لت ٚ اػشاي دػشٍبٜ  -7-10

. اكَٛ اػشب٘ذاسد ٔشثٛى ثٝ آػب٘ؼٛسسٓبيز وّيٝ  -8-10



و هجاري آب و فاضالب  حفاري چاه ها-12

لجُ اص آغبص ّٕٓيبر حفبسي چبٜ ٞب ٚ ٔؼبسي آة فبهالة ثٝ ٚيظٜ دس حفش چبٜ ٞب ٚ ٔؼبسي  -1-12

آة فبهالة ثٝ ٚيظٜ دس حفش چبٜ ٞبي دػشي ، ثبيذ ثشسػيٟبي الصْ دس خلٛف ٚػٛد ٚ ويفيز 

٘ٛ سبػيؼبر ٔشثٛى ثٝ ٔٛا٘ٔي اص لجيُ لٙٛار لذيٕي ، فبهالثٟب ، دي ٞب ، ػٙؾ خبن اليٝ ٞبي صيٓ 

آة ، ثشق سيبَ ٌبص ، سّفٗ ٚ ِ٘بيش آٖ ثٝ ُٕٓ آيذ ٚ دس كٛسر ِضْٚ ثب ػبصٔبٟ٘ب ريشثي سٕبع ثشلشاس 

ٌشدد ، ٔحُ حفبسي ٘يض ثبيذ ًٛسي سٔييٗ ؿٛد وٝ ثٝ ٍٞٙبْ وبس، خٌش سيضؽ يب ٘ـز لٙبر ٚ 

. فبهالة ٔؼبٚس يب ثشخٛسد ثب سبػيؼبر يبد ؿذٜ ٚػٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ

ثٝ ِٔٙٛس ايؼبد سٟٛيٝ وبفي د ّٕٓيبر حفبسي چبٜ ٞب ٚ ٔؼبسي آة ٚ فبهالة ، ثبيذ ٞش ّ٘ٛ -2-12

ٌبص، ٌشد ٚ غجبس ٚ ٔٛاد آِٛدٜ وٙٙذٜ ديٍش وٝ ثشاي ػالٔشي افشا ٔوش اػز ، ثٝ ًشيك ٔمشوي اص ٔحُ 

٘ذ وبس خبسع ؿٛد ٚ دس كٛسر ِضْٚ ثبيذ وبسٌشاٖ ثٝ ٔبػه ٚ دػشٍبٜ ٞبي سٙفؼي ٔٙبػت ٔؼٟض ؿٛ

. سب ٕٞٛاسٜ ٞٛاي ػبِٓ ثٝ آٟ٘ب ثشػذ

وّيٝ افشادي وٝ فٔبِيز آٟ٘ب ثب ّٕٓيبر حفبسي چبٜ ٞب ٚ ٔؼبسي آة ٚ فبهالة ٔشسجي اػز  -3-12

. ثبيذ ٔشٙبػت ثب ّ٘ٛ وبس اص ٚػبيُ حفبُز فشدي اػشفبدٜ ٕ٘بيٙذ

د ايٕٙي سا ثخٛد ٔمٙي لجُ اص ٚسٚد ثٝ چبٜ ثشاي ّٕٓيبر چبٜ وٙي ، ثبيذ ًٙبة ٘ؼبر ٚ وٕشثٗ -4-12

. ثؼشٝ ٚ ا٘شٟبي آصاد ًٙبة سا دس ثبالي چبٜ دس ٘مٌٝ طبثشي ٔحىٓ ٕ٘ٛدٜ ثبؿذ

دغ اص خبسٕٝ وبس سٚصا٘ٝ ، دٞب٘ٝ چبٜ ٞب ثب كفحبر ٔـجه ٔمبْٚ ٚ ٔٙبػت ٚ ٌٕٔئٗ دٛؿب٘ذٜ  -5-12

. ؿٛد



دستور العول هرتوط ته ترق و روضنائي اضطراري ساختواى -13

ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ سٓبيز ٌشدد  13ع ٔجحض ػيؼشٓ ثشق ثش اػب-1-13

. سبثّٛي، ثشق ٔؼبٚس دس اكّي داخُ ٚاحذ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد-2-13

( حٕبْ ٚ سٛاِز ) سبثّٛي ثشق حذالُ ٔؼٟض ثٝ فيٛص ٔيٙيبسٛسي ٔؼشمُ ثشاي ػشٚيغ ثٟذاؿشي -3-13

ثبؿذ ... وِٛش  -اًبق خٛاة ٞب -ػبِٗ –آؿذضخب٘ٝ –

ٔؼٟض ٌشدد (  fi)ٚٞبي ثشق ثٝ وّيذ لٌْ ثشق دس كٛسر ٘ـز ػشيبٖ ٞش يه اص سبثُ-4-13

. وبثّٟب ٚ ِِٛٝ ٞبي ػيؼشٓ ثشق اص داوز ٞبي ٔؼشمُ يب داخُ ديٛاس ٓجٛس ٕ٘بيٙذ-5-13

دس ِ٘ش ٌشفشٗ ػيؼشٓ اسسيًٙ ٚ كبٓمٝ ٌيش -6-13

دػشٍبٜ دّٝ ٚ  ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسط ٚ سِٝ اسٛٔبسيه ثشاي 12دس ِ٘ش ٌشفشٗ سٚؿٙبئي  -7-13

ٔؼيش اهٌشاسي ، وبثيٗ آػب٘ؼٛس، صيشصٔيٗ ٞبي فبلذ ٘ٛس ًجئي ، ػبِٗ اػشٕبٓبر ، ٔٛسٛسخب٘ٝ ، 

ٔؼشْٕ ٞبف ٚاحذٞبي سؼبسي، ٔؼشْٕ ٞبي سؼبسي، ثيٕبسػشبٖ ٞب ، وشبثخب٘ٝ ٞب ٚ ٔٛصٜ ٞب ٚ ٞشُ ٞب 

 ...

 2/2ٔبْ ؿذٜ سب اسسفبّ ػيؼشٓ ثشق أبوٗ ٔشًٛة اص لجيُ اػشخش ٚ ٔحًٛٝ ٔشثٛى اص وف ر -8-13

ٔشش دس كٛسر ثٟشٜ  2/2ِٚز ٚ اص اسسفبّ ثبالي  220ِٚز ٚ ٓذْ ثٟشٜ ثشداسي اص  12ٔشش ثلٛسر 

. ِٚز اص ّ٘ٛ حفبُز ؿذٜ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 220ثشداسي اص 



دستورالعول هرتوط ته دستگاه پله اضطراري -14

ي خٛد ايؼشب ثذٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٙفز ديٛاسٞبي ٔؼيش دػششػي اهٌشاسي ٚ دػشٍبٜ دّٝ اهٌشاس-1-14

ٚ ثٝ دس دٚد ثٙذ خٛد ثؼشٝ ؿٛ ٔؼٟض ٌشدد ٚ ٘لت ( ثؼض دٙؼشٜ ٞبي ٔـشف ثٝ فوبي آصاد ) ثبؿذ 

وٛدُ ًّك داس ٕٞشاٜ ثب فٗ ٔٙبػت دس ػمف دػشٍبٜ دّىبٖ ٚ ػب٘ذٙبٜ دػشٍبٜ دّىبٖ ٔـشف ثٝ ٘ٛسٌيش 

ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسط ٚ سِٝ  12ٔشش اػشاء ٚ ٘لت سٚؿٙبئي اهٌشاسي  5/1ثٝ اسسفبّ حذالُ 

اسٛٔبسيه 

ٔشش  8/1٘لت ٓالئٓ سإٞٙب ػٟز ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ؿٕبسٜ ًجمٝ ٔؼيش خشٚع دس اسسفبّ حذاوظش  -2-14

: اص وف سٕبْ ؿذٜ ثب ٔـخلبر ريُ 

سيه يب ؿجشً٘ ٔشٙبػت ثب ِٚز سغزيٝ اص ثبسشي ثب ؿبسطس ٚ سِٝ اسٛٔب 12ثلٛسر ٘ٛسداس ثب سٚؿٙبئي 

. ٚع ٔؼيش خش



دستورالعول ايوني خاهوش كننذه هاي دستي -15

دس وّيٝ ػبخشٕبٟ٘بي ٔؼىٛ٘ي ٘لت خبٔٛؽ وٙٙذٜ دس لؼٕشٟبي ريُ اِضأي ٔي ثبؿذ 

ٞش وذاْ يىذػشٍبٜ خبٔٛؽ وٙٙذٜ دي اوؼيذ وشثٗ چٟبس ويّٛيي : ٚاحذٞبي ٔؼىٛ٘ي  -1-15

وشثٗ ؿؾ ويّٛيي  ٘لت يىذػشٍبٜ خبٔٛؽ وٙٙذٜ دي اوؼيذ: سبثّٛٞبي ثشق اكّي  -2-15

ٔششٔشثْ ٘لت يىذػشٍبٜ خبٔٛؽ وٙٙذٜ دٛدسي  100ثٝ اصاي ٞش : دبسويًٙ ٞب ٚ صيشصٔيٟٙب  -3-15

ؿؾ ويّٛيي 

سٔذاد ٚ ُشفيز خبٔٛؽ )٘لت خبٔٛؽ وٙٙذٜ دٛدسي ٚ دي اوؼيذ وشثٗ : ٔٛسٛسخب٘ٝ ٞب  -4-15

( وٙٙذٜ ٞب سٛػي وبسؿٙبػبٖ آسؾ ٘ـب٘ي دس ٔشحّٝ دبيب٘ىبس سٔييٗ ٔي ٌشدد



: دستورالعول ايوني در خصوظ پلكاى عووهي-16

. ثؼشٝ ؿٛ اص ػبيش ثخؾ ٞب ٔؼضا ؿٛد دّىبٖ ٕٓٛٔي ثب دسة ايضِٚٝ دٚد خٛد-1-16

. ٓشم دّٝ ٞب ٚ دبٌشدٞب ٘جبيذ دس ٞيچ لؼٕز اص ًَٛ ٔؼيش وبٞؾ يبثذ-2-16

ٚاسٜ ٞبي ثٟشش اػز دي. )اًشاف دّىبٖ ٕٓٛٔي اثشذا ػيٕبٖ ا٘ذٚد ٚ ػذغ ٌچىبسي ٌشدد -3-16

( اًشاف دّىٗ ثب ٔلبِح ثشٗ آسٔٝ اػشا ٌشدد 

. ػب٘شي ٔشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد  17اسسفبّ ٞش دّىبٖ  -4-16

. ػب٘شي ٔشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 30( دّىبٖ) دبخٛس -5-16

 10ػب٘شي ٔشش ٚ دس كٛسسيىٝ سٔذاد ٚاحذٞب دس ػبخشٕبٖ اص  110حذالُ ٓشم ٔفيذ دّىبٖ  -6-16

. ػب٘شي ٔشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 140ايؼشي حذالُ ٓشم دّٝ ٚاحذ ثيـشش ثبؿذ ة

دس لؼٕز خشدـشٝ دّىبٖ ٕٓٛٔي ثبيؼشي حذالُ ػٝ ًشف دٙؼشٜ ٘لت ٚ ثش سٚي يىي اص -7-16

. دٙؼشٜ ٞب سٟٛيٝ ٔٙبػت سٔجيٝ ٌشدد

داخُ آٖ ثبيؼشي ( ٕٓٛٔي ) ػب٘شي ٔشش ٚ فبكّٝ حفبٍ  80اسسفبّ ٘شدٜ دّىبٖ ٕٓٛٔي حذالُ -8-16

. ػب٘شي ٔشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد  10حذاوظش 

اػشفبدٜ اص وٛدُ ًّك داس ثٝ ػبي ؿيـٝ دس لؼٕز ٘ٛس ٌيش ثبالي خشدـشٝ  -9-16

ػمف خش دـشٝ اص ؿيـٝ اػشفبدٜ ٌشديذٜ ثبيؼشي صيش ٘ٛسٌيش اص دس كٛسسيىٝ ػٟز ٘ٛسٌيش -10-16

. لؼٕز داخُ سٛسي ٔٙبػت ٘لت ٌشدد

ٔبيذ ، ثبيؼشي ٜ دس ػبخشٕبٖ اص چٟبس ٚاحذ سؼبٚص ٖسٔذاد ٚاحذٞبي ٞش ًجكدس كٛسسيىٝ  -11-16

. خشٕبٖ ًشاحي ٚ اػشا ٌشدداعدّىبٖ دْٚ ٘يض دس 



ايوني سيستن اعالم حريك اتوهات   دستورالعول-17

ٚاحذ ٚ يب اسسفبّ ثيؾ  12ثيؾ اص ) دس وّيٝ ػبخشٕبٖ ٞبي البٔشي ، سؼبسي ٚ اداسي ٔؼىٛ٘ي  -1-17

) ٘لت ػيؼشٓ آالْ حشيك اسٛٔبر اِضأي ٔي ثبؿذ .. اثخب٘ٝ ٞب ٚ ٚ ػيٕٙبٞب ٚ وز( ٔشش ٔشثْ 18اص 

٘مـٝ ٞبي اػشايي آٖ سب ٔشحّٝ ػفشىبسي ػبخشٕبٖ ، ثبيؼشي ثٝ سبييذ وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ آسؾ 

( ٘ـب٘ي ثشػذ 

ػيؼشٓ آالْ حشيك ثبيؼشي دس وّيٝ لؼٕشٟبي ػبخشٕبٖ ٘لت ٌشدد -2-17

دس ػبخشٕبٖ ٞبي البٔشي ثبيؼشي دس لؼٕز دزيشؽ ٘لت ٚ آطيش (وٙششَ دُٙ ) دػشٍبٜ ٔشوضي -3-17

) ٌشد٘ذ ٚ دس ػبخشٕبٖ ٞبي ٔؼىٛ٘ي دػشٍبٜ ٔشوضي دس ديِٛز ٚ آطيش دس ٔبثيٗ ًجمبر ٘لت ٌشدد 

دس كٛسسيىٝ ػبخشٕبٖ اداسي ػشايذاس ثبؿذ ثٟشش اػز دػشٍبٜ ٔشوضي دس ٔحُ اػشمشاس ػشايذاس 

( ٘لت ٌشدد 

ي ٌشدد وٝ دس ٔٛلْ لٌْ ثشق ، لبدس ثٝ ادأٝ وبس ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ ًٛسي ًشاح -4-17

ٓالٜٚ ثش ػيؼشٓ فٛق ثبيؼشي ؿبػي آالْ حشيك دػشي ٘يض دس ًجمبر ٘لت ٌشدد -5-17

( ٔششٔشثْ صيش ثٙب ثب وبسثشي دبسويًٙ ٚ ا٘جبسي ٔؼىٛ٘ي  185ثيؾ اص )صيشصٔيٟٙبي دس  -6-17

. ثبيؼشي ايٗ ػيؼشٓ ٘لت ٌشدد

. ايؼشي ٔشٙبػت ثب ٔحُ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛ٘ذّ٘ٛ دسىشٛسٞب ة -7-17
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ٞش يه اص ػبخشٕبٖ ٞب وٝ ٘يبص ثٝ ساٜ دػششػي اهٌشاسي يب دّٝ اهٌشاسي داؿشٝ ثبؿٙذ  -1-18

 ػبخشٕبٖ ٞبي كٙٔشي ، ا٘جبسٞب ، ٕٓٛٔي، اداسي ػيٕٙبٞب ٚ ػبِٗ ٞبي اػشٕبٓبر ، ٔشالجشي ، دسٔب٘ي،

. البٔشي ، ٕٓٛٔي ، ٔؼشْٕ ٞبي سؼبسي ٚ أبوٗ دش ٔخبًشٜ 

لجُ اص اػشاء هشٚسي اػز ًشح ػيؼشٓ آالْ حشيك ثٝ سبييذ ػبصٔبٖ آسؾ ٘ـب٘ي ثشػذ  -2-18

٘لت سبثّٛ ٞـذاس دٞٙذٜ دس ٔحذٚدٜ ٚسٚدي اكّي ػبخشٕبٖ دس ٔٔشم ديذ ثب ٔـخلبر  -3-18

: ريُ 

ؿجشً٘ ػجض ثٝ ٓشم يه ػب٘ز دس ديشأٖٛ سبثّٛ ػب٘ز صٔيٙٝ آثي ٚ ٘ٛاس  40*30اثٔبد  -

٘ٛؿشٝ ٔشٗ ثٝ سً٘ ػفيذ  -

ثٝ ٔحن ؿٙيذٖ آطيش ٕٓٛٔي آالْ حشيك دس اػشّ ٚلز ثب حفَ خٛ٘ؼشدي ٔحُ ٚاحذ : ٔشٗ سبثّٛ  -

. خٛد سا سشن ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ٔؼيش دػشٍبٜ دّٝ اص ػبخشٕبٖ خبسع ٌشديذ
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ٚ دػشٍبٜ دّٝ اهٌشاسي ٚ يب داخُ ساٞشٚٞب ( اص لجيُ ٔٛوز) ٓذْ اػشفبدٜ اص ٔٛاد لبثُ اؿشٔبَ-1-19

. ايؼشٍبٜ ٞبي ٚسٚدي ٚاحذٞب ٚ ػمف

ٓذْ اػشفبدٜ اص ٔٛاد لبثُ اؿشٔبَ ػٟز دوٛساػيٖٛ ٚ ٘بصن وبسي ػبِٗ ٞبي اػشٕبٓبر  -2-19

. دس وّيٝ ػبخشٕبٖ ٞبػيٕٙبٞب ٚ ساٜ ٞبي دػششػي اهٌشاسي  ،



ضواتط هرتوط ته هسير و دستگاه پله اضطراري -20

ًجمٝ سٚي ديّٛر دػشٍبٜ دّٝ اكّي ثٔٙٛاٖ دػشٍبٜ دّٝ  9ٔشش يب  30حذاوظش اسسفبّ ػبخشٕبٖ -1-20

اهٌشاسي ٔذ ِ٘ش لشاس ٌيشد ، ثٝ ٘حٛي وٝ دػشٍبٜ دّٝ اص ايؼشٍبٜ ٔـششن ٚسٚدي ٚاحذٞب ٚ 

. ػذاػبصي ٌشدد آػب٘ؼٛس دس ًجمبر وبٔالً

ثب ٔلبِح ( سٔذاد ٚاحذٞب دس ًجمٝ * يه ٔشش ٔشثْ + ػٝ ٔشش ٔشثْ  )ٔؼبحز ايؼشٍبٜ ٔـششن 

. ػبخشٕب٘ي ٚ دسة ايضِٚٝ دٚد خٛد ثؼشٝ ؿٛ ػذاػبصي ٌشدد

ًجمٝ سٚي ديّٛر هشٚسي اػز دٚ دػشٍبٜ دّٝ  9ٔشش يب ثيـشش اص  30اص اسسفبّ ثيؾ اص  -2-20

وٝ دس ًجمبر ثٝ يىذيٍش ساٜ داؿشٝ ثبؿٙذ يىي اص دػشٍبٜ دّٝ ٞب ثب فبكّٝ ثٙحٛي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 

اص دػشٍبٜ دّٝ ديٍش ٚ دس هّْ ٔؼبٚس فوبي آصاد ثٛدٜ ٚ ثٝ دس ايضِٚٝ دٚد خٛد ثؼشٝ ؿٛ ٔؼٟض 

. ٌشدد

ًجمٝ سٚي  4ٚاحذ ، ػبخشٕبٖ ٞبي ثب  8ًجمٝ سٚي ديّٛر ٚ ٞش ًجمٝ ؿبُٔ  3ػبخشٕبٖ ٞبي ثب -3-20

ٚاحذ ٚ  3ًجمٝ سٚي ديّٛر ٚ ٞش ًجمٝ ؿبُٔ  5ٚاحذ ٚ ػبخشٕبٖ ٞبي ثب  6ًجمٝ ؿبُٔ  ديّٛر ٚ ٞش

ٔي  20-1ًجمٝ سٚي ديّٛر ٚ ثيـشش حشي ثب يه ٚاحذ دس ٞش ًجمٝ ٔـَٕٛ ثٙذ  6ػبخشٕبٖ ٞبي 

. ؿٛ٘ذ

. ثشاي ػبخشٕبٖ ٞبي خبف ًجمٝ ِ٘ش وبسؿٙبع ػبصٔبٖ آسؾ ٘ـب٘ي-4-20

ػبِٗ اػشٕبٓبر ، ػيٕٙبٞب ٚ ) ٘يبص ثشاي فوبي ٞبي ثضسي حذالُ سٔذاد خشٚػي ٞبي ٔٛسد -5-20

: ٚ ٕٞچٙيٗ حذالُ ٓشم خشٚػي ٞب ٌٔبثك ػذَٚ صيش ٔحبػجٝ ٌشدد( غيشٜ 
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ؿيـٝ اص ّ٘ٛ ػىٛسيز ثبؿذ -1-21

ؿذٜ اػشاي ػبٖ اص دـز ٕ٘ب داخُ ػبخشٕبٖ دس لؼٕز داخُ ٚاحذٞب دس ٞش ًجمٝ اص وف سٕبْ -2-21

. ػب٘شيٕشش هشٚسي اػز 80دٙبٜ ثب ٔلبِح ػبخشٕب٘ي ثٝ اسسفبّ حذالُ 

هخبٔز ؿيـٝ ٔشٙبػت ثب اثٔبد ؿيـٝ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ ٚ ثشاي فشْ ؿيـٝ ٞش ؿؾ ٔشش  -3-21

. اسسفبّ يه طٚئٗ دٚ ػب٘شي اػشاء ٌشدد

. ٞش ػٝ ٔشش اسسفبّ ػًٙ سٚي ٘يـي لشاس ٌيشد ٚ اػىٛح وبُٔ ؿٛد-4-21

. فشْ ؿيـٝ ٔحىٓ ٚ فيىغ اػشاء ٌشدد -5-21

. ػًٙ ٞبي سٚي دسدٛؽ ٞب وبٔالً سِٚذالن ٌشد٘ذ-6-21

دس ٔحُ سمبًْ ديٛاسٞبي ػذا وٙٙذٜ ثب فشْ ٕ٘بي ؿيـٝ ثٝ ِٔٙٛس ٕٔب٘ٔز ٌؼششؽ حشيك اص -7-21

دٚ فوبي ٔؼبٚس ثٝ يىذيٍش اص دـز ٕ٘بي ؿيـٝ ثٝ ٓشم حذالُ يه ٔشش ثب ٔلبِح ػبخشٕبٖ ٔمبْٚ 

. سيك احذاص ٌشددح

ػبخشٕب٘ي فوبٞبي ػذا اص يىذيٍش ٚالْ دس دـز ٕ٘بي ؿيـٝ ، ٘ؼجز ثٝ يىذيٍش ثب ٔلبِح  -8-21

. غيش لبثُ اؿشٔبَ وبٔالً ػذاػبصي ؿٛ٘ذ

 


